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Geachte heer Vellinga, geachte heer Driessen, beste Pier en Peter,

Met briefnummer 31094309 heb ik u opdracht gegeven om een review uit te
voeren op de synthesedocumenten van de voorkeursstrategieën en voorstellen
voor deltabeslissingen. Uw reactie heb ik 17 juni mogen ontvangen. Ik wil u
hartelijk danken voor de uitgevoerde review, en de mede vanuit uw organisatie
hiervoor georganiseerde capaciteit. De conclusie dat de voorkeursstrategieën en
deltabeslissingen in grote lijnen helder zijn gepresenteerd en beargumenteerd, en
de deltabeslissingen in grote lijnen kunnen bogen op draagvlak binnen de
wetenschappelijke kring, is voor mij als deltacommissaris erg belangrijk. Dit als
basis voor de kwaliteit van mijn voorstellen in het Deltaprogramma 2015, die ik
ter vaststelling aan het Kabinet aanbiedt. Naast het uitspreken van mijn dank wil
ik in deze brief aangeven hoe ik met uw generieke en specifieke aanbevelingen wil
omgaan.

Observaties Kennis voor Klimaat
Een van uw observaties is dat u een lange termijn visie en een “stip-aan-de
horizon” bij de deelprogramma’s mist en dat u de indruk heeft dat de bestuurlijke
visies en maatschappelijke preferenties de keuzes voor de lange termijn bepalen.
Deze observatie deel ik niet op het niveau van het nationale programma. De “stip-
aan-de-horizon” die ik als deltacommissaris zet, en in het DP2015 prominent
beschrijf, is dat in 2050 ons land robuuster is ingericht zodat we de extremen van
de natuur veerkrachtig kunnen opvangen. Alle voorgestelde maatregelen dragen
daaraan bij. Op die manier blijven de inmiddels fors toegenomen economische
waarden en het gegroeide aantal inwoners goed beschermd. We zorgen ervoor dat
Nederland voorbereid is op meerdere scenario’s. We kiezen strategieën en
maatregelen waarmee we flexibel kunnen inspelen op nieuwe metingen en
inzichten, door de inspanningen zo nodig te versnellen of over te stappen naar een
andere strategie. Ik deel het door u genoemde belang van innovaties. Daar zal ik
als deltacommissaris een actieve en stimulerende rol op blijven vervullen.

Daarnaast plaatst u kanttekeningen bij de haalbaarheid van de integratie van
oplossingen op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen,
mede op basis van de beschreven ruimtelijke, financiële en juridische
instrumenten. De deltabeslissingen en voorkeurstrategieën vormen de kaders voor
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de maatregelen voor de komende 35 jaar. Wat betreft de financiële Deltacommissaris

randvoorwaarden ga ik er als deltacommissaris van uit dat de voeding van het Deltacommissaris

deltafonds in stand blijft als belangrijkste basis om de benodigde maatregelen uit
te kunnen voeren. Essentieel in de aanpak is dat alle overheden hierin hun Datum

verantwoordelijkheid nemen. Daartoe wordt een bestuursovereenkomst gesloten
2 juni

met betrekking tot ruimtelijke adaptatie. In DP2015 worden vervolgstappen
aangekondigd met pilots die meer inzicht geven in de ruimtelijke en juridische
instrumenten en financiële arrangementen die nodig zijn om de
voorkeurstrategieën te realiseren. Hiermee geef ik invulling aan de door u
gesignaleerde vragen op wat aanvullend nodig is om oplossingen van
waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen te integreren.

Tenslotte vraagt u in uw observaties meer aandacht voor wateroverlast, waarbij u
aangeeft dat dit binnen de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is opgenomen,
maar nog in te beperkte mate. Primair zijn hier de regionale waterbeheerders aan
zet, zij zijn hiervoor verantwoordelijk. Het belang van wateroverlast is mijns
inziens daarnaast een belangrijke basis voor de urgentie om toe te werken naar
een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050. Het
staat als zodanig nadrukkelijk op de agenda van het Deltaprogramma, onder
andere in de vorm van prioriteit voor vitale infrastructuur. Kennisvragen op dit
onderwerp zullen een plek krijgen op de Kennisagenda van het Deltaprogramma
en kunnen geprogrammeerd worden in het nieuwe kennis- en
innovatieprogramma Water en Klimaat.

Generieke bevindingen naar aanleiding van de synthesedocumenten
Uw aanbevelingen voor traceerbaarheid, wetenschappelijke onderbouwing en
intrinsieke kwaliteit zullen door de deelprogramma’s ter harte worden genomen in
de definitieve synthesedocumenten en daarin dus van een antwoord worden
voorzien. In elk synthesedocumenten zal worden aangegeven hoe met de
specifieke aanbevelingen voor het betreffende synthesedocument is omgegaan.

U schetst een aantal aanbevelingen voor het omgaan met onzekerheden. Ten
aanzien van de gevoeligheidsanalyse van de robuustheid van strategieën zal in
ieder synthesedocument specifiek aandacht worden besteed aan de wijze waarop
de gekozen voorkeurstrategie past binnen onzekerheden van klimatologische
ontwikkelingen. Met de deltascenario’s wordt al een aanzienlijke range van
mogelijke klimatologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
meegewogen. Er is ook aan de gevoeligheid voor nog extremere klimatologische
ontwikkelingen aandacht besteed. Dat hoeft niet altijd met knikpunten geduid te
worden. Zo is de strategie voor de verdediging van onze kust intrinsiek zo flexibel
dat een knikpunt de komende eeuwen niet zal optreden, ook niet bij de meest
extreme scenario’s voor zeespiegelstijging. Mede naar aanleiding van uw
aanbeveling zal in het DP2015 een apart kader over robuustheid van de
strategieën worden opgenomen.
In het DP2015 komen ook alle strategieën samen, waardoor de samenhang
duidelijk wordt. Ik deel het door u geschetste belang van de grensoverschrijdende
aspecten. Hier zal in het DP2015 ook expliciet aandacht aan worden besteed.

Algemene aanbevelingen
De rol van de synthesedocumenten is mede op basis van uw aanbevelingen uit de
vorige review uitgekristalliseerd, hetgeen het belang van uw aanbevelingen uit de
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vorige review onderstreept. De deelprogramma’s zullen deze rol en de status van Deltacommissaris

elk synthesedocument in de vorm van een uniforme inleiding expliciteren. Deltacommissaris

Het goed archiveren van de resultaten van deze fase van het Deltaprogramma is Um2014

voor mij een belangrijk punt van aandacht. Dit zal worden uitgevoerd in
Ons kenmerk

samenwerking met het Nationaal Archief. De documenten waarnaar in de DC-2o14/158
synthesedocumenten gerefereerd wordt krijgen daarbij prioriteit . Hiermee zal in
de tweede helft van 2014 een aanvang worden gemaakt.

Een goed monitoringsprogramma is een onmisbaar element van adaptief
deltamanagement. In DP2015 zal ik aanbevelingen opnemen voor de benodigde
monitoring in relatie tot de opgaven en de adaptieve aanpak van het
Deltaprogramma.

Er komt een innovatie- en kennisprogramma “Water en Klimaat” met een omvang
van circa 10 miljoen euro per jaar (vergelijkbaar met l% van de omvang van het
Deltafonds) waarin de kennisvragen van het Deltaprogramma ook een plek
krijgen.

Ik deel uw constatering dat de regioprocessen een belangrijke rol hebben
gespeeld en moeten blijven spelen. Professor Teisman heeft dat in zijn advies over
de vervolgorganisatie van het Deltaprogramma ook geconstateerd, met name de
interactie van de regionale processen in de nationale context. In DP2015 wordt
ook de governance van de vervolgorganisatie van het Deltaprogramma
beschreven. Hierin is nadrukkelijke aandacht voor een goede kwaliteit van de
regionale processen, waarin regio en rijk samenwerken aan de benodigde
maatregelen om ons land veilig en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Concluderend
Aan het begin van de brief heb ik al aangegeven dat uw conclusie dat de
deltabeslissingen en voorkeurstrategieën goed zijn onderbouwd erg belangrijk is
voor mij als deltacommissaris. Dit in verband met voorkeursstrategieën en
voorstellen voor deltabeslissingen die ik ter vaststelling aan het Kabinet voorleg.
Daarmee dragen uw aanbevelingen bij aan een goed vervolg van het
Deltaprogramma.

Een dergelijke omvangrijke review van een complex beleidsproces, voorafgaand
aan de besluitvorming is bij mijn weten niet eerder uitgevoerd. Mijn complimenten
voor de kwaliteit en de diepgaandheid enerzijds en de bruikbaarheid van de
aanbevelingen van de review anderzijds. Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en
die van de afzonderlijke reviewers.

W.] Kuijken
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma

vriendeîîî1F’
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